Bidsk
den vil bide / den er galsindet, hidsig

snapper efter
vis det

lige i hælene på ham
vis det

lunter
gå i et jævnt, langsomt tempo, det skal vises

skygger
lav skygger

lusker af
går skamfuld væk

Gode ord

gå skødesløst

Gumle, Fumle og Rumle

slentrer

Titel:

sulten / mæt

Peter Gotthardt

hæng med hovedet

Forfatter:

hænger med hovedet

Beatrice Brandt

lav et reb af noget snor (slå ordene op i en
ordbog)

Illustrator:

reb

Sætninger til gentagelse
1. ”Det er en dejlig dag i dinoland”.
2. ”Brøle er lige i hælene på ham”.
3. ”Nu tør Brøle ikke længere være fræk”.

Samtale om illustrationer
Find de fire dinosaurer i en fagbog. Hvad er deres rigtige navne? Kig på det 3.
sidste opslag, sammenlign de to sider – på Brøles side er alt farligt selv
blomsterne! (Deres rigtige navne står på inder-bladet, men det er sjovere (og
mere lærerigt) at finde navnene i en fagbog.

Vælg refleksionsspørgsmål eller quiz som
afslutning
Refleksions spørgsmål
samtaler der stimulerer børnenes tænkning
Forklar:
Hvorfor gjorde han / hun / de /…? Hvad er årsagen til…? Hvorfor tror du...?
Færdighedsviden:
Er det nogensinde sket for dig? Har du nogensinde set…?
Følelser:
Hvordan har du det når…? Hvordan mon han / hun / de føler?
Foretag evaluering:
Tror du det er / var en god idé?
Profeti:
Hvad tror du, der vil ske, hvis…? Hvad tror du han / hun / de vil gøre?
Problemløs
Hvad ville du gøre for at…? Hvordan kunne vi gøre…
Projicér:
Hvordan mon det ville være? Hvordan ville du have det, hvis du var…? Hvis du
var (person / situation), hvad ville du så gøre?
Præsenter lade som om lege:
Lad som om, at du… Hvad ville du gøre? Hvad ville der ske?

Bogquiz
spørgsmål der blandt andet sætter fokus på sproglige elementer og de
gode ord

1. Vis hvordan man gumler.
2. Vis hvordan man fumler.
3. Vift med en hånd.
4. Brøl.
5. Det hedder en tand og mange …
6. Hvad kan du med ét ord kalde gul og grøn?
7. Hvad er antonymet til våd?
8. Hvad er antonymet til tung?
9. Er man glad eller ked af det, når man hænger med hovedet?
10. Nævn tre frugter.
11. Hvad betyder saftig?
12. Hvad er antonymet til sulten.
13. Hvad kan du med ét ord kalde ananas, mango, vindruer?
14. Find det forkerte ord: sort, blå, dino, lilla
15. Nævn tre slags mad.
16. Hvad gør man, når man spæner?
17. Hvad kalder vi det tidspunkt på dagen, hvor solen går ned?
18. Hvad kalder vi det tidspunkt på dagen, hvor solen står op?
19. Hvad er antonymet til varm?
20. Hvad er antonymet til dag?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Lav i fællesskab et stort dino-land med dinosaurer og planter – det laves som
collage.

